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ويژگيهاي فني جام بيست و يكم

بهرهبردن از علوم بدنسازي ،ريكاوري و تغذيه

آنچه كه جامجهاني در روسيه را از مسابقات سنوات گذشته متمايز كرده بود ،سقوط تيمهاي سرشناس
و عنواندار و صعود تيمهاي نه چندان مطرح در مراحل پاياني بود.
براي يافتن داليل اين شكستها و بهروزي و موفقيتها ،به ويژه نزد تيمهاي درجه دوم اروپايي بايد به
نكات مهمي اشاره داشت.
در گذشته «ستارهها» تعيين كننده مسابقات و قهرمانيها بودند ،اما امروز با پيشرفت علوم بدنسازي و
بهره بردن از تغذيه مناسب و برخي مكملها معادالت را به هم زده است .البته بهرهبردن از دانش پزشكي
و تغيير اساسي در تمرينات هوازي و ريكاوري را هم بايد به ارتقاء اين علوم افزود.
امروز ،قدرت دوندگي و جنگندگي و حفظ انرژي در يك تورنمنت و آماده نمودن نفرات در كمترين
زمان ممكن ،يك مديريت قوي و كارآمد ميخواهد .توفيق كه اين علوم نياز به داشتن كادر قوي
و منسجم دارد .تيمهاي فرانسه ،كرواسي و بلژيك به درستي از اين فاكتورها بهره بردند و برزيل،
آرژانتين ،اسپانيا و پرتغال هم از فقدان اين اصول در تيم خود ضربه اساسي را متحمل شدند.
به عبارت صريحتر ،تيمي كه دوندهتر ،جنگندهتر و پرتالشتر بود و در فاز دفاع و حمله منسجمتر عمل
ميكرد ،توان مقابله با ستارگان فوتبال دنيا و كماثر كردن آنها را داشت .به همين دليل بود كه كريستن
رونالدو ،نيمار ،ليونل مسي ،و ايسكو و اينييستا را در اين رقابتها كمفروغ و كماثر ديديم و تيمهاي مقابل با
استفاده از اصل مهم دوندگي و پوشش مناسب دفاعي از ستارگان دنيا ،بازيكناني درجه دوم ساختند.
درخواست عجيب وزير براي معافيت مليپوشان فوتبال؛

مشاوراني كه راه غلط
به وزيرنشان ميدهند!

جام جهاني و نمايش تيم ايران در تقابل با تيمهاي مراكش،
اسپانيا و پرتغال داراي تبعات مثبت بود .شور و نشاط اجتماعي
و رضايتمندي مردم از بازيهاي تيم ملي و هيجانات جوانان در
كوچه و خيابان زيبا و جالب انگيز بود.
با فروكش كردن اين هيجانات ،جا داشت با مديريت اصولي و استفاده
بهينه از اين فضا حركت سازندهاي را آغاز ميكرديم ،متأسفانه
مديران ورزش و در صدر آن وزير محترم هم در اين فضاي هيجاني
سير كرده و با راهنمايي غلط از سوي مشاوران خود به بيراهه رفتند.
درخواست عجيب مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان از ستاد
كل نيروهاي مسلح براي معافيت  7مليپوش فوتبال از خدمت
سربازي واكنشها و بازتابهاي متفاوتي در جامعه به همراه داشت.
ابتدا سردار كمالي رئيس اداره نيروهاي انساني ستاد كل نيروهاي
مسلح اين درخواست را كاري غيرقانوني و غيرقابل اجرا دانست و
معافيت سربازي را مشمول ورزشكاراني قلمداد كرد كه قهرمان

كرواسي را بايد نمونه ايدهآل اين فرهنگ جديد فوتبال در عصر كنوني به شمار آورد .آنها هر سه بازي
خود در مراحل دوم تا پاي فينال را با  120دقيقه پيكار به پايان بردند و از لحاظ بدني و جنگندگي
يك لحظه هم پا پس نگذاشتند .توفيق در اين زمينه ،برخاسته از كار خوب بدنسازي و بهرهبردن
از مدرنترين شيوههاي تمريني پيش و بعد از هر مسابقه است كه كرواتها به بهترين شكل آن را
اجرا كردند .حتي «مودريچ» كاپيتان كوتاه قامت كرواسي هم پا به پاي ديگر بازيكنان درشت اندام و
فيزيكي تيمش دويد و از حيث ميزان دوندگي و جنگندگي در زمين از آنان كم نياورد .در تيم بلژيك
هم «ادينهازار» كاپيتان تكنيكي آنها پرتالش بود و از لحاظ آمادگي جسماني در باالترين سطح قرار
داشت.
در فرانسه هم «گريزمان» و «امباپه» يك لحظه در زمين آرام و قرار نداشتند و در فاز تهاجمي در زمره
بهترينهاي جام بيست و يكم بودند.
در كنار اين فاكتورها بايد تقابل تاكتيكي تيمها و پوشش دفاعي را هم مد نظر قرار داد .برزيل و آرژانتين
اگر چه در فاز تهاجمي عملكرد خوبي داشتند ،اما در تاكتيكهاي دفاعي بسيار شكننده و تاثيرپذير
بودند .اسپانياييها هم با تيكي تاكاي خود و مالكيت توپ به روال هميشگي به بنبست خوردند و تيم
پرتغال هم با وابستگي تيمش به رونالدو به جايي نرسيد .در واقع تاكتيك تيمي و دلبستن به بازي
گروهي و مهم شمردن دوندگي باعث افول ستارهها شد .در اين راستا تيمهاي آمريكاي جنوبي (برزيل
و آرژانتين) و دو تيم اروپايي (اسپانيا و پرتغال) بايد به تحولي بنيادين از سبك نمايش وکار تيمهاي
گروهي فرانسه و بلژيك تبعيت كنند و جدا از دلبستن به تك ستارهها ،به كار گروهي و اصول مهم
دوندگي و بدنسازي توجه اساسي داشته باشند.

جهان ميشوند .در مرحله بعدي هم مديران فدراسيونهاي ديگر
و ورزشكاران رشتههاي مختلف مخالفت خود را با اين درخواست
اعالم نمودند.
قدرشناسي از زحمات بازيكنان فوتبال كاري پسنديده است كه
مردم و عالقهمندان اين رشته در كوران رقابتها اين احساسات
پرشور را به عينه نشان دادند ،اما ناديده گرفتن تالش ديگر قهرمانان
رشتههاي ورزشي و نگاه يكسویه به فوتبال و آن هم از سوي وزير
ورزش تا حدي غيرمترقبه و عجيب مينمايد!
چگونه است كه قهرماني جهان از سوي تيمهاي نوجوانان در رشته
كشتي آزاد و فرنگي در البالي اخبار و هيجانات ورزشي گم ميشود و
به مشكالت جورواجور تيمها و بازيكنان شركت كننده در بازيهاي
آسيايي جاكارتا بيتوجهي ميشود ،اما به يكباره تمام نگاهها به
سمت فوتبال سوق پيدا ميكند؟
جالب اينكه قبل از اعزام تيم ملي فوتبال به روسيه هم تعدادي از
نمايندگان محترم مجلس از وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال
خواسته بودند ،كيروش را مجاب كرده تا سيدجالل حسيني و وريا
غفوري را به تيم ملي دعوت كند!
اعتقاد داريم براي كسب مقامهاي قهرماني جهان در رشتههاي
انفرادي و رشتههاي تيمي (مسابقات المپيك و آسيايي) بايد تابع
قوانين و مقررات خاص بود و پاداشها و ميزان بخششها از جمله

معافيت سربازي و پرداخت حقوق ماهيانه به قهرمانان را با توجه
به اهميت آن رشته و مقام حاصل شده در نظر گرفت .چه خوب بود
براي ايجاد انگيزه در ميان فوتباليستها ،درخواست به اين شكل
مطرح ميشد در صورت قهرماني تيم ملي فوتبال در جام ملتها كه
پس از  40سال محقق خواهد شد ،اين معافيت در نظر گرفته شود و...
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